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Precedências!

Do sábado, a instituição mais sagrada para todo o judeu,
fala-nos a primeira leitura e o Evangelho do IX Domingo do
Tempo Comum. Conhecedor profundo das leis judaicas,
Jesus ousa hoje, também nesta matéria, deixar-nos lições
que jamais devemos esquecer, porque "O Sábado foi feito
para o homem e não o homem para o sábado".

Para Jesus, acima da lei, mesmo a de sábado, está o homem;
por isso, não hesita em curar o que tinha a mão atrofiada,
em dia não permitido, contra todas as expectativas dos
fariseus, e mostrar claramente, uma vez por todas, de que
está sempre do lado das pessoas, especialmente as mais
fragilizadas, e jamais do lado lei, mesmo a mais sagrada de
todas.

No plano de Deus, a pessoa está sempre em primeiro lugar
e as leis só têm razão de ser se estiverem ao serviço da sua
natureza e inviolável dignidade,  independentemente da
deficiência que apresente.

Somos todos diferentes, é verdade,  mas temos todos a
mesma dignidade de Filhos de Deus, que deve ser defendida
e respeitada por quem tem a missão de fazer leis. A
irreverência de Jesus face à lei do sábado não é desrespeito,
mas hino à liberdade face ao legalismo cego e proclamação
solene do primado do Amor.

P. Fausto
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Dia 03 DOMINGO IX DO TEMPO COMUM - Ano B
Deut 5, 12-15; Sal 80; 2 Cor 4, 6-11; Mc 2, 23 – 3, 6 ou Mc 2, 23-28
Missas: 8h30 (Sé); 9h00 (Vilar) (não há mais Missas na paróquia)
DIA DA IGREJA DIOCESANA - Eucaristia no Parque Infante D. Pedro, às
11h30.

Dia 04 SEGUNDA-FEIRA - 2 Pedro 1, 2-7; Sal 90; Mc 12, 1-12

Dia 05 TERÇA-FEIRA - S. Bonifácio, bispo e mártir
2 Pedro 3, 12-15a. 17-18; Sal 89; Mc 12, 13-17

21h30 Catequese de adultos, no centro paroquial.
21h30 Catequese de adultos crismados, no centro paroquial.
21h30 Reunião da Comissão das Festas de Verão, no Centro Paroquial.

Dia 06 QUARTA-FEIRA - S. Norberto, bispo
2 Tim 1, 1-3. 6-12; Sal 122; Mc 12, 18-27

18h00 Missa em Santiago.

Dia 07 QUINTA-FEIRA - 2 Tim 2, 8-15; Sal 24; Mc 12, 28b-34
17h00 Oração pelas Vocações: Exposição do Santíssimo com Vésperas antes

da Missa.

Dia 08 SEXTA-FEIRA - SOLENIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Os 11, 1. 3-4. 8c-9; Is 12, 2. 3. 4bcd. 5-6; Ef 3, 8-12. 14-19; Jo 19, 31-37

15h30 Reunião de Responsáveis da Catequese da Infância,  no centro
paroquial.

17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

Dia 09 SÁBADO -  Imaculado Coração da Virgem Santa Maria
Is 61, 9-11; Sal 1 Sam 2, 1; Lc 2, 41-51

19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
20h00 Início das Festas de Verão, no Parque Infante D. Pedro, com jantar e

arraial até às 23h.

Dia 10 DOMINGO X DO TEMPO COMUM - Ano B
Gen 3, 9-15; Sal 129; 2 Cor 4, 13 – 5, 1; Mc 3, 20-35
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19 (Sé); 10h (Vilar)

12h00 Festa da Palavra do 4° ano de catequese, na Missa.
17h00 1° Concerto do Ciclo de Concertos de Órgão, a realizar na nossa Igreja

durante o mês de Junho. Estes Concertos são realizados pelos Alunos
de Mestrado da Universidade de Aveiro.



- O culto Eucarístico

Dois dedos de Liturgia (65)

A palavra culto vem do latim, colere
(cultivar), e aplica-se, na Liturgia, às
manifestações de veneração e respeito
por pessoas ou coisas. Por isso, é este
o nome que recebe muitas vezes a
própria celebração litúrgica: o culto
que dirigimos a Deus, as celebrações
do culto.

Nos primeiros séculos, o culto da
Eucaristia estava como que implícito
na própria celebração do sacramento,
que era tratado com suma veneração.

Ainda que a finalidade primordial da
«Reserva» da Eucaristia no sacrário não
seja a de lhe prestar culto, mas a
disponibilidade para a levar aos
doentes, sobretudo para o caso do
Viático, é conatural que os cristãos
tenham uma atitude de adoração ao
Senhor que se nos dá como alimento
na sua Eucaristia.

O Concílio Vaticano II preocupou-se
sobretudo com a celebração da
Eucaristia, não tanto do seu culto. Dois
documentos posteriores voltaram a
ressituar e motivar oportunamente o
culto eucarístico: a Instrução
Eucharisticum Mysterium e o Ritual da
Sagrada Comunhão e Culto Eucarístico
fora da Missa.

Assim, o culto: prolonga o clima
eucarístico da Missa, num tom de
oração mais contemplativa e
repousada, acentuando os sinais da

Intenção do Santo Padre para Junho

Para que as redes sociais favoreçam a solidariedade e o

respeito pelo outro na sua diferença.

adoração, enquanto que a celebração
acentua os da participação na acção
eucarística, sobretudo a Palavra e a
comunhão; os momentos de culto,
pessoal e comunitário, preparam, por
sua vez, uma celebração mais
consciente e profunda da Missa;
ajudam a que as mesmas atitudes
eucarísticas – acção de graças, sintonia
com Cristo no seu sacrifício pascal,
auto-oferenda, invocação – impregnem
as diversas actividades da jornada; o
culto da Eucaristia fora da Missa ajuda-
nos a dar conta de que o mesmo
Senhor Ressuscitado, que se nos dá
como alimento na celebração, está
presente nas vinte e quatro horas do
dia, comunicando-nos a sua força e a
sua vida: Ele é, na verdade, o
«Emanuel», o Deus-connosco.
* continuamos a aguardar as vossas questões em

 doisdedosdeliturgia@gmail.com

Anunciadas há semanas, as "Festas de
Verão da Paróquia da Glória" estão aí.
Vão começar no próximo sábado, no
Parque Infante D. Pedro, com animação
de arraial e serviço às mesas.
Não vai faltar sardinha, caldo verde,
leite creme e outros doces. E do
cardápio também constam a bifana e
outras coisas. Mas o que não pode
faltar mesmo é o cheirinho da alegria
que as Festas de Verão sempre
proporcionam a quem as frequenta.
Não prometemos ter um serviço "5
estrelas",  mas comprometemo-nos a
fazer tudo, para que todos
experimentem que somos uma
Paróquia atenta aos não residentes,
inclusiva e solidária, que não se
envergonha de celebrar  e promover
"fora de portas" a alegria  de sermos
cristãos.

Finalmente!

O Secretariado Diocesano da Pastoral
Sócio-Caritativa dinamiza a ação “Vem
e Partilha o teu Pão”, a ter lugar no
dia 20 de Junho, pelas 18 horas no
Salão das “Florinhas do Vouga”.
Este evento está inserido na Semana
de Ação Conjunta da Campanha
Internacional “Partilhar a Viagem”.
A campanha referida foi lançada pelo
Papa Francisco, e tem como principal
objetivo promover a cultura do
encontro com migrantes e refugiados,
contribuindo para um melhor
entendimento, compreensão, empatia
e solidariedade em relação à “viagem”
que muitos escolhem, ou são forçados
a fazer durante as suas vidas.
Apelamos à participação neste
momento onde pretendemos
responder e reflectir sobre o apelo
do Papa de acolher, proteger,
promover e integrar migrantes e
refugiados.

“Vem e Partilha o teu Pão”

"Liturgia e Espiritualidade" é o tema
do 44º. Encontro Nacional de Pastoral
Litúrgica, que decorrerá em Fátima de
23 a 27 de Julho. As inscrições já estão
abertas e poderão ser feitas na
secretaria paroquial.

Pastoral Litúrgica

Onde está o teu
irmão?

Ensinar os ignorantes
 (9ª obra de misericórdia)


